
Drejtuar: Operatori Ekonomik A&E Enginerring shpk

Adresa: Rr. “Islam Alla”Pallati IVEA 3/5, kati III,Tiranë

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESI

1. Procedura e prokurimit: “Procedurë me Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit

të kontratës”.

2. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-32206-07-31-2019

3. Përshkrim i shkurtër i kontratës: Shtesë kontrate për objektin “Mbikqyrje

punimesh për objektin: “Ndërtimi i ri i shkollës 9 vjecare S.Maci

4. Fondi limit: 328,613.33 (treqind e njëzet e tetë mijë e gjashtëqind e

trembëdhjetë pikë tridhjete e tre) lekë pa TVSH

5. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e Bashkisë së Tiranës në

mbështetje të VKB nr.115 datë 27.09.2018, “Për disa ndryshime në Vendimin e

Këshillit të Bashkisë Nr. 132, datë 21.12.2017, për “Miratimin e Programit buxhetor

afatmesëm 2018 – 2020 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2018

(i ndryshuar), i rialokuar me VKB-në Nr. 159, datë 21.12.2018 “Për miratimin e

programit buxhetor afat-mesëm 2019 – 2021 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së

Tiranës për vitin 2019.

6. Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e

favorshme 

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të

ofruara:

 Operatori Ekonomik A&E Enginerring shpk me nr NUIS K72113010E me vlerë

328,610 (treqind e njëzet e tetë mijë e gjashtëqind e dhjete) lekë pa TVSH.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatori Ekonomik A&E



Enginerring shpk me nr NUIS K72113010E, me adrese Rr. “Islam Alla”Pallati IVEA

3/5, kati III,Tiranë se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 328,610 (treqind

e njëzet e tetë mijë e gjashtëqind e dhjete) lekë pa TVSH. është identifikuar si oferta e

suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Bashkisë së Tiranës, Shëtitorja “Dëshmorët e

Kombit”, nr.1, 1001, Tiranë, Sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e

tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 01.08.2019


